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Kdo utíká z Konga?
Autoři a autorka: Petra Frühbauerová, Džestr, Adam Čajka

Program prozkoumává na příkladu konfliktu v Demokratické republice Kongo širší souvislosti 
válečných konfliktů, to, jaké mají dopady na svět a na skupiny lidí, které jsou do nich zapojeny. 
Účastníci a účastnice pracují s texty, zabývají se otázkami, k čemu válka slouží a kdo slouží v její 
prospěch. Jak souvisíme s konflikty na jiných kontinentech? A kdo jsou lidé, kteří před konflik-
tem utíkají?

Postup:

Úvod: Graf bezpečí (20 minut)
Na zemi znázorněte za pomoci provázků graf o dvou osách, které představují určitý rámec přemýšlení 
o bezpečí ve světě. Osu X popište na jednom pólu jako „ohrožení“, na druhém „bezpečí“. Osu Y pak 

„prostřednictvím zbraní“ a „beze zbraní“. Poté vyzvěte účastníky a účastnice, aby se v rámci grafu pohy-
bovali a stoupli si vždy na místo, které představuje jejich odpověď na otázku. Postupně pokládejte otázky 
a nechte účastníky a účastnice, aby se v rámci grafu přesouvali:
Jak si představujete ideální svět?
Jak se cítíte vy osobně?

Po druhé otázce vyzvěte účastníky a účastnice, aby ve dvojicích či trojicích (podle toho, jak stojí u sebe), 
sdíleli, proč se postavili zrovna tam. Poté položte třetí otázku:
Jak vnímáte svět celkově?

Opět nechte prostor pro sdílení mezi lidmi, kteří stojí blízko u sebe:
Proč jste se postavili zrovna tam? Liší se vaše pozice po druhé a třetí otázce? Proč ano/ne?

Cíle

Účastníci a účastnice porozumí širším důsledkům války pro různé aktéry, kteří jsou 
do konfliktu přímo či nepřímo zapojeni. Zvažují, komu válka slouží a kdo naopak 
slouží jí.
Účastníci a účastnice si skrze seznámení s aktéry zapojenými do konfliktu uvědomují 
propojenost současného světa.

Oblast stezky Propojený svět
Vhodný věk 15+
Počet účastníků 8+
Doba trvání 90 minut

Materiál provázky na vyznačení os, nápisy k popisu krajností os, text popisující konflikt (Pří-
loha 1), papíry A3 k popisu jednotlivých aktérů, flipchart, fixy.
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Práce s informacemi: DR Kongo – příklad ozbrojeného konfliktu (40 minut)
Vysvětlete, co se bude dít: Nyní se podíváme na příklad jednoho z ozbrojených konfliktů, které ve světě pro-
bíhají a mohou tak být jednou z příčin, proč nepovažujeme svět za bezpečný. Je jím konflikt o zdroje, který již 
od roku 1998 probíhá v Demokratické republice Kongo“ (dále jen DR Kongo).

 ▶ Po takovémto uvedení rozdejte účastníkům a účastnicím základní text, který konflikt popisuje 
(Příloha 1). Vyzvěte je ke čtení s tím, že jejich pozornost zaměříte na aktéry, kterých se konflikt 
dotýká (mohou si je například podtrhat). Po dočtení textu jim dejte prostor doptat se na věci, které 
jim nebyly jasné, které by potřebovali k lepšímu pochopení situace.

Rozložte na zem nebo na stoly papíry A3, které jsou nadepsané jednotlivými aktéry, kterých se konflikt 
v DR Kongo přímo či nepřímo týká. Pod nadpisem papír rozdělte na dvě poloviny.

 ▶ Každá dvojice si vezme jednoho až dva aktéry (podle počtu dvojic/trojic). Na jednu polovinu papíru 
sepíší, jaké jsou pro daného aktéra kladné důsledky konfliktu, na polovinu druhou pak vypisují 
záporné důsledky. Zařaďte následující aktéry: civilistka v DR Kongo, žoldák, voják UN, obchodník 
se surovinami, válečná fotografka, obchodnice na burze, výrobce mobilních telefonů, český ministr 
zahraničních věcí, já.

Poté, co jsou všechny důsledky vyplněné, nalepte aktéry na zeď (pomůže nalepit je podél delší zdi vedle 
sebe v pořadí, v jakém jsou vypsané výše). Účastníkům a účastnicím pak dejte dostatečný prostor si 
všechny přečíst, případně doplnit, co je ještě k jednotlivým aktérům napadne.

Tip: Celou tuto část je možné variovat. Jako ústřední téma je možné zvolit jiný ozbrojený konflikt, o kterém 
máte dostatek informací a zpracovaný srozumitelný text, který by bylo možné použít v začátku. Umožní to pak 
pracovat i s jinými aktéry – například mírová aktivistka, profesionální voják, ozbrojený rebel (povstalec), domorodé 
obyvatelstvo, humanitární pracovník, zbrojař, učitelka občanské výchovy apod.

Reflexe:  O čem aktéři vypovídají (20 minut)
V rámci reflexe se ve skupině podívejte na to, co přemýšlení nad důsledky konfliktu pro jednotlivé aktéry 
přináší, pokud se na něj podíváte vcelku. Zkuste hledat jednotící linku, která z představených výstupů 
vyplývá. Reflexi můžete otevřít obecnými otázkami:
Co vás zaujalo?
Co jste se o vztahu mezi aktéry a konfliktem či aktéry navzájem dozvěděli nejzajímavějšího?

 ▶ K jádru věci vás potom mohou posouvat pomocné otázky:
Co mají aktéři společného?
V čem vidíte nejzásadnější rozdíly mezi aktéry?
Jak byste pojmenovali klíčové důsledky konfliktu pro jednotlivé aktéry, případně skupiny aktérů?

Zajímá nás přitom, čím se vyznačují aktéři, kterým konflikt nejvíc přináší, čím ti, kterým nejvíc bere. 
Ptejte se proto i na to, které skupiny mohou být v důsledku konfliktu nuceni ze země uprchnout:
Kteří z aktérů se nejpravděpodobněji stanou uprchlíky či uprchlicemi?

 ▶ Speciálně se pak také věnujete důsledkům pro nás (já jako jeden z aktérů).
Jak jsem s konfliktem propojen/a já?

Podle velikosti skupiny otázky diskutujte buď všichni dohromady (pomáhá zásadní informace zapisovat 
na flipchart, aby je účastníci a účastnice měli stále na očích), anebo v případě větší skupiny se hodí některé 
otázky nejprve prodiskutovat ve dvojicích či menších skupinách a pak sdílet se všemi.
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Závěrečná individuální reflexe: Druhý graf bezpečí (10 minut)
Vraťte se zpět k úvodní aktivitě a vyzvěte znovu účastníky a účastnice, aby se postavili na graf podle jejich 
reakce na otázku: Jak se cítíte vy osobně?

 ▶ Ve dvojicích je nechte prodiskutovat, zda se jejich postavení nějak změnilo oproti tomu, jak se 
u této otázky postavili na začátku programu. Kdo chce, může pak s ostatními sdílet svou odpověď 
či cokoli dalšího, co je ve dvojici napadlo.

Lekci uzavřete individuální reflexí. Např. závěrečným kolečkem, ve kterém každý postupně řekne, co je 
pro něj tzv. NID = nejdůležitější informace dne.
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PŘÍLOHA 1:

„AFRICKÁ SVĚTOVÁ VÁLKA“

Demokratická republika Kongo (DRK) je třetí největší zemí Afriky (2 345,41 tisíc km2), má 70 milionů obyvatel, z nichž 
asi tři čtvrtiny žijí pod hranicí chudoby. Přitom z hlediska množství a rozmanitosti přírodního bohatství je DRK jednou 
z nejbohatších zemí světa. Ze svého nerostného bohatství však od získání nezávislosti na Belgii v roce 1960 obyvatelé 
Konga pramálo získali. Přes třicet let zemi vládl diktátor Mobutu Sese Seko. V 90. letech DRK zachvátily hned dva 
válečné konflikty.
Nejzávažnějším se stal konflikt, kterému se přezdívá „africká světová válka“, neboť se do něj zapojilo osm afrických 
zemí přímo a mnohé další nepřímo. Roznětkou byla genocida v sousední Rwandě, jejíž strůjci uprchli přes hranici 
na západ do DRK. Na území Konga vedla od roku 1998 aliance prezidenta Kabily, podporovaná sousední Angolou, 
Zimbabwe, Čadem a Namibií, obrannou válku proti povstaleckým hnutím na východě země a jednotkám Rwandy, 
Ugandy a Burundi, které do země intervenovaly.
Neúnosně dlouhé trvání války bylo zapříčiněno rozsáhlou ilegální těžbou nerostných surovin, zejména drahých kovů 
a jejich prodejem, nad kterým neměla vláda nejmenší kontrolu. Jako reakce OSN byla v roce 2000 nasazena a dodnes 
tam operuje největší mise všech dob pod názvem MONUSCO. [1] Vojáci mírových sil dosáhli pouze toho, že vytvořili 
několik bezpečných zón, avšak ilegálnímu obchodu zabránit nedokázali. Vytěžené suroviny se vyváží z Konga ilegálně 
přes území kontrolovaná rebely či ozbrojenými skupinami cizích států. Poněkud absurdní statistika uvádí, že největším 
oficiálním vývozcem koltanu není DRK, ale sousední Rwanda, na jejímž území téměř žádné zdroje nejsou.

Přírodní bohatství DRK
Stát má neobyčejné zásoby vzácných kovů a minerálů. V Konžské pánvi se rozkládá druhý největší tropický 
deštný prales, na pobřeží i v pevninském šelfu se nachází naleziště ropy. Kongo má také obrovské vodní zdroje, 
stejnojmenná řeka je po Amazonce druhá nejvodnatější na světě. V zemi se nachází naleziště diamantů, zlata, 
kobaltu, cínu, mědi, uranu, zemního plynu a koltanu.

KOLTAN

Koltan (zkratka pro kolumbit -tantalit) je sloučenina dvou vzácných kovů, která dosahuje výjimečné tvrdosti a neo-
byčejně dobré vodivosti. Proto má surovina široké uplatnění v průmyslu, a to od zdravotnictví přes výrobu vysoce 
odolných materiálů, turbín, balistických střel, vojenských zařízení a jaderných reaktorů až po součástky mikročipů 
(základní složka pro výrobu mobilů, počítačů a další spotřební elektroniky).
Odhaduje se, že 80 % světových nalezišť koltanu se vyskytuje v oblasti Velkých jezer ve středu Afriky. Ačkoli se tam 
setkávají hranice Konga, Rwandy, Ugandy a Burundi, zásoby se nalézají výhradně na území Konga. Právě v této ob-
lasti probíhaly hlavní fáze války a území dodnes není pod kontrolou vlády. Kov se těží v povrchových dolech nebo 
z černých písků říčních nebo mořských náplavů. Kopáč koltanu nepotřebuje žádné speciální technické vybavení. Při 
procesu zpracování, který probíhá v průmyslových zemích, se tantalová ruda po přetavení promění v jemný prášek, 
který velmi dobře drží elektrické napětí. Ne náhodou proto bývá konflikt v Kongu označován jako válka o zdroje 
moderních technologií.
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ZEMĚ VE VÁLCE

Odhaduje se, že válka v Kongu připravila o život 5,4 miliónů lidí. Ačkoliv oficiálně skončila v roce 2003, nepokoje 
přetrvávají dodnes stejně jako rozsáhlá humanitární krize. V současnosti jsou největším problémem nemoci, jako jsou 
malárie, průjem, pneumonie a podvýživa, spojené s akutním nedostatkem potravin a léků. Většina úmrtí byla způso-
bena snadno léčitelnými onemocněními, která by nenastala, kdyby válka nezpůsobila kolaps zdravotního systému 
a rozvrat tradiční obživy obyvatel. Lidé odchází z domova, aby si našli práci v dolech. Jsou známy případy žáků, kteří 
motivovaní penězi odešli ze školy pracovat do koltanových dolů. Avšak ani práce v dolech není jistá a z kopáčů bez 
prostředků se stávají vojáci. Během konfliktu došlo k zabíjení i zotročování Pygmejů – kmenů žijících v pralese. Za 
účelem obživy bylo zahubeno mnoho zvířat, populace slonů a horských goril v národních parcích na východě země.
Zprávy Panelu expertů OSN přímo obviňují Rwandu, Ugandu a Burundi z ilegální těžby a vývozu surovin DRK, také 
jmenují firmy, které koltan z Afriky využívají. Na kontroverzním seznamu 125 společností je řada evropských či ame-
rických firem jako například Alcatel, Compaq, Dell, IBM, Ericsson, Nokia a další. „Kdyby Západ uzavřel ventily, kterými 
tam proudí miliony dolarů, snad by to donutilo znepřátelené strany uzavřít mír,“ míní Pavel Mikeš, český afrikanista 
a bývalý velvyslanec v Kongu. Podle Alexe Shoumantoffa, reportéra amerického časopisu Vanity Fair, putuje největší 
množství konžského koltanu do USA, a to do americké armády, která jej využívá k výrobě zbraní. „Mnoho koltanu 
z Konga tímto způsobem skončilo v Iráku,“ tvrdí Shoumantoff.

[1] Do roku 2010 byla mise známa pod názvem MONUC. Zkratka MONUSCO znamená Stabilizační mise OSN v De-
mokratické republice Kongo.
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